ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Nobysco cégcsoport (továbbiakban Nobysco) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során
az Ügyfélkártya programban részt vevők érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és az egyéb hatályos adatvédelmi
jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak
megfelelően járjon el. Nobysco cégcsoport ezúton tájékoztatja a Partnereit, a Programban résztvevőket,
továbbá a www.nobysco.hu honlapra látogatókat az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról
és lehetőségeiről. Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme: A rendelkezésre álló személyes
adatait a Nobysco Kft. kezeli és dolgozza fel, az igénybevett további esetleges adatfeldolgozókat a www.
nobysco.hu oldalon nevezzük meg. A személyes adatok kezelője Nobysco, amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el: A www.nobysco.hu honlapra látogató – már a Regisztrációra jelentkezést
megelőzően – személyes adatokat ad át Nobysco számára. Az internetes kapcsolat fenntartása során a
látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL),
a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek
technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Nobysco ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel. Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes
adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél
elérésére egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat Nobysco a
legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak az Ügyfélkártya szolgáltatásai igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a regisztráló rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Az Ügyfélkártya megrendelő (a sikeres regisztrációt követően: regisztrált felhasználó) a Regisztrációs Lap kitöltésével kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Regisztrációs Lapon feltüntetett személyes adatait Nobysco, illetve
más, az Nobysco által adatfeldolgozási tevékenységgel megbízott személyek elektronikus úton kezeljék
és feldolgozzák az Infotv. előírásainak megfelelően. A regisztrált felhasználó a Regisztrációs Lap kitöltésével és aláírásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nobysco a regisztrált
felhasználó által szolgáltatott, valamint a vásárlástörténeti adatokat saját célra, közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célra felhasználja. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott
meghatározott terjedelemben. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapját az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. A Regisztrált Felhasználó személyes adatainak kezelése az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint
az Regisztrált Felhasználó hozzájárulásával történik. Az adatkezelés időtartama: amíg a Regisztrált
Felhasználó adatai törlését nem kéri. Az adattörlést – kérés esetén – visszaigazoljuk. Az adatok megismerésére jogosultak: Nobysco által nyújtott szolgáltatások adatkezelésében résztvevő szervezetek
munkatársai. Adatfeldolgozók: adatfeldolgozó igénybevételére jelenleg nem kerül sor. Az ügyfél jogai
(adattörlés, adatmódosítás, adatzárolás), jogorvoslati lehetőségek: a Regisztrált Felhasználó bármikor
kérhet tájékoztatást az adatai felhasználásával kapcsolatosan, kérheti személyes adatai helyesbítését,
zárolását, törlését, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken az adatkezelés teljes időtartama alatt a Nobysco alábbi elérhetőségein: •levélben: Nobysco
Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., •faxon: a +36 1 951 2378 fax számon, •e-mail-ben:
az info@nobysco.hu e- mail címen, •telefonon: a +36 1 951 2378 számon. A bejelentés során a Regisztrált felhasználó nevének és címének megadása kötelező, azonban az Ügyfélkártyán szereplő egyedi
azonosító (ügyfélkártyaszám) megadása a pontos beazonosítást megkönnyíti, így kérjük – lehetőség
szerint – annak közlését is. Kérésére Nobysco tájékoztatást ad a regisztrált partner Nobysco által kezelt
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg a regisztrált felhasználóra vonatkozó adatokat. Nobysco a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A regisztrált felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni.
A helytelen adatok kijavítását Nobysco is kezdeményezheti. Jogosult kérni a regisztrált felhasználó
továbbá a rá vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése Nobysco Regisztrációhoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.
A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatainnak kezelése ellen az alábbi esetekben:
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Nobysco, mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül eleget tesz a
kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését. A
regisztrált felhasználó jogainak megsértése esetén a Nobysco, mint adatkezelő ellen bírósági eljárást
kezdeményezhet - a bíróság az ügyben soron kívül jár el-, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Adatbiztonság: Nobysco kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Nobysco törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Egyéb szabályok: Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel
történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy
kizárásával. Nobysco egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe,
az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére Nobysco tájékoztatást
ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Nobysco az adatkezelési tevékenysége során az Infotv . rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el,
a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi
ajánlásokat is figyelembe veszi.
Kapcsolatfelvétel: Amennyiben a Nobysco adatvédelmi szabályaival, kezelésével kapcsolatosan kérdése merül fel, úgy kérem, forduljon munkatársunkhoz a fentiek szerinti elérhetőségek valamelyikén.
A Nobysco bármikor kész arra, hogy a regisztrált személy kezelt személyes adataival kapcsolatosan az
arra jogosultak számára tájékoztatást adjon.
Az adatkezelés megnevezése: Ügyféladatbázis (ÜA)

A NOBYSCO csapata azzal a határozott célkitűzéssel alakult, hogy a legújabb stratégiai fejlesztésekkel és a legmodernebb szoftvertechnológiák alkalmazásával legyen a
piac megbízható szereplője. A NOBYSCO elsősorban olyan
közvetített termékeket, szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek,
amelyek elősegítik a költségek, az energiafelhasználás, a
pénzeszközkészlet optimalizálását és eredményesen támogatják az üzleti célok megvalósítását. Szolgáltatásaink
népszerűsítése érdekében folyamatosan fejlesztjük országos területi képviselői hálózatunkat.
Alapelvünk, hogy elfogultság és külső érdekek nélkül
közvetítsünk termékeket és szolgáltatásokat az Ügyfelek
és a Beszállítók között. Komoly tapasztalattal rendelkező
kollégáink segítenek a legjobb megoldásokat megtalálni
minden témakörben, rugalmasan kezelve akár az egyedi
igényeket is.

ÜGYFÉLKÁRTYA
MEGRENDELŐLAP

Kérje Ügyfélkártyánkat, vegye igénybe bővülő kedvezményeinket, használja ki a rendszerünkben rejlő üzleti lehetőségeket! A NOBYSCO értékeli és jutalmazza Ügyfelei hűségét, melyet különleges szolgáltatásokkal és élményekkel
honorál. Reméljük hamarosan Önt is megrendelőink között üdvözölhetjük!
KÖZPONTI IRODÁNK ELÉRHETŐSÉGEI
Telefon/Fax: +36 1 951 2378
Mobil: +3630 300 9037
Email: info@nobysco.hu
Skype: nobysco
Facebook: facebook.com/nobysco
Internet: www.nobysco.hu

Irodánk címe
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház)

Csatlakozzon programunkhoz!

KEDVEZMÉNYEK

A KÁRTYAIGÉNYLÉS LÉPÉSEI

A NOBYSCO Ügyfélkártyái számos kedvezményt és
szolgáltatást tartalmaznak. Az egyes kártyatípusokról
és a hozzájuk tartozó szolgáltatásokról, kedvezményekről honlapunkon (www.nobysco.hu) tájékozódhat
bővebben. Az alábbi felsorolás csupán egy kivonat a
Nobysco Ügyfélkártyák által igénybe vehető kedvezményekből és szolgáltatásokból.

Amennyiben megtetszett Ügyfélkártya programunk
és szeretne egy Nobysco Ügyfélkártyával rendelkezni,
az alábbiakban leírtak szerint járjon el!

Hűségprogram. Az összegyújtött km-ek beválthatók utazásokra és különböző rendezvényekre.
Call Center képzés, Vezetői és Értékesítői tréning, HR oktatás.
A Nobysco Magazinban való megjelenés.
Másodperc alapú mobiltelefon előfizetés, hűségidő nélkül.
Kedvezményes mobiltelefon vásárlási lehetőség.
Pénzügyi, hiteltanácsadás magánszemélyek és vállalkozások részére.
Napelemes rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás, felmérés, kivitelezés, karbantartás.
Ingatlanközvetítés.
Villámvédelemmel és érintésvédelemmel kapcsolatos tanácsadás, kivitelezés.
GPS alapú logisztikai és vagyonvédelmi szolgáltatás.
Autóflotta szolgáltatások.
Ügyviteli rendszerek.
Kedvezményes vásárlási lehetőség, akár több mint ezer
helyen az országban.
Céggazdálkodási szolgáltatások.
Jogi tanácsadás.

1. Honlapunk és Tanácsadóink segítségével tájékozódjon a Nobysco Ügyfélkártya típusokról, hogy az Ön céljainak legmegfelelőbb Ügyfélkártyát rendelje meg.
2. Gondosan tanulmányozza át az NOBYSCO Ügyfélkártya Megrendelő lapot!
3. Töltse ki a Megrendelőlap „Regisztrációs lap” nevű részét! Ne
felejtse el aláírni az „X”-szel jelölt mezőt!
4. Válassza le a „Regisztrációs lap” részt a Megrendelő lapról!
5. A leválasztott „Regisztrációs lap” részt juttassa el hozzánk,
a következő módokon:
Faxon, a +36 1 951 2378 számra eljuttatva.
E-mailen, az ugyfelkartya@nobysco.hu címre elküldve.
6. A kiválasztott típusú Nobysco Ügyfélkártya árának összegét
fizesse be, vagy utalja át a Nobysco bankszámlájára.
Bankszámlaadatok:
Kedvezményezett: Nobysco Kft.
Bank: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: 12023132—01500459—00100003
Közlemény: a megrendelt Ügyfélkártya típusa
7. A „Regisztrációs lap” és a megfelelő összeg megérkezése
után telefonon, vagy e-mailen megkeressük, és visszaigazoljuk
a kártyarendelés érvényességét.

REGISZTRÁCIÓS LAP
Az adatok megadása a kártya kiállításának feltétele. Az
adatok megadása önkéntes.
Új regisztráció

Adatváltozás

Pótlás

Hibás

Név
Irányítószám
Település
Utca, házszám
Telefonszám
E-mail cím
Kártya típus
Kérjük, jelölje meg, ha szeretne értesülni jövőbeni kedvezményeinkről, akcióinkról, megjelenő kiadványainkról!
Igen

Nem

Adataim megadásával és a regisztrációs lap aláírásával igazolom, hogy elfogadom az Ügyfélkártya Rendszer szabályzatát továbbá kijelentem, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, és azt elfogadom.

8. Nobysco elindítja a Kártyagyártás folyamatát.
9. Ügyfélkártyájának elkészültéről tájékoztatjuk Önt.
10. Postai úton, vagy Tanácsadónk segítségével eljuttatjuk
Önhöz az elkészült Ügyfélkártyáját.

Amennyiben kérdése van a Kártyarendelés folyamatával kapcsolatban, érdeklődjön Tanácsadójánál, vagy
elérhetőségeink egyikén. Előrhetőségeink a lap hátoldalán megtalálhatók!

Dátum
Aláírás
Ajánló*
*név vagy kártyaszám megadása

______________________________________

Könyvelési szolgáltatás.

Az alábbi azonosítóval rendelkező ügyfélkártyát átvettem.

Stb...

Kártyaszám
Dátum
Aláírás

